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بسمه تعالی

فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش دارد 

ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت منسجم، 

هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.

در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی درسی است، 

سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توانمندی 

دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کارگیری شیوه 

تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری و نیز کسب دانش، 

بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن 

فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و همه جانبه نگری و توجه به 

هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان به کسب شایستگی های الزم 

)توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 

امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.

این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی و 

گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این عزیزان و همکاران 

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی ما را یاری 

داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.

در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را در 

خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.

دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور
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خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد.
سخني با همكاران گرامي؛

هنر پديده اى جهانى است كه در همه ى ابعاد زندگى وجود دارد و همه ى انسان ها در حيات آن نقش 
دارند. هنرهر جامعه نشانگر تمدن آن جامعه است  . 

در جهان امروزبه ويژه درقرن حاضر ، درس هنر در ميان عناوين و موضوعات درسى دانش آموزان 
جايگاه ويژه اى يافته است . 

با توجه به آگاهى از اهمّيت و جايگاه درس هنر براى باال بردن سطح شناخت، تقويت خالقيت و بروز 
توانايى هاى«دانش آموزان با نيازهاى ويژه» سازمان آموزش و پرورش استثنايى اقدام به تدوين كتاب 
آموزش هنرنموده است لذا براي آموزش مناسب كتاب حاضر، توّجه شما را به ويژگي هاي ساختاري 

آن جلب مي كنيم: 

ساختار كتاب 
1-تعداددرس هابراساس سر فصل هاى اساسى درس هنر تنظيم شده است. اين سر فصل ها عبارت اند از: 

نقاشى، طراحى مباني، كاردستى ( كالژ، كاغذ و تا، كاغذ و برش، حجم سازى )، چاپ و نمايش.
انجام   با   ، است  حركتى  ـ  حسى  مهارت هاى  توسعه ى  كه  كتاب  اصلى  رويكرد  مبحث ها  دركليه   –2
تمرين هاى«آموزش گام به  گام»، مورد توّجه قرارگرفته است كه اين موضوع به تربيت هنرى و باالرفتن 

ذوق و خالقيت هنرى دانش آموزان مي انجامد.
آموزش مفاهيم هنرى با توّجه به زمينه ى روان شناختى دانش آموزان با نيازهاى ويژه، تدوين   –3
شده است و سعى براين بوده است كه عناوين و متن درس ها، ساده و در حّد توان و دانش آنان باشد 

و از به كارگيرى عبارت هاى ثقيل و دور از ذهن  خوددارى شود.
4– با توجه به تفاوت شرايط اجتماعى، فرهنگى وجغرافيايى دانش آموزان، همكاران گرامى تمرين هاى 

 مناسب براى هردرس را مشابه با تمرين هاى ارائه شده، طراحى و اجرا كنند .

روش هاي تدريس 
 طّراحي آموزشي براي درس هنربايد به گونه اي باشد كه در كالس، فضايي آرام، آزاد و با نشاط 
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بيافريند تا بستر مناسبي براي بروز استعدادها، خالقيت ها و هم چنين ارضاي نيازهاي دانش آموزان 
به زيباشناسي و آفرينش هنري فراهم آورد. 

در فرآيند فعاليت هاي ياددهي ـ يادگيري مي توان از همه ي روش هاي تدريس كه اساس آن ها فعاليت 
تجربه هاي  فرآيند  در  دانش آموز  مشاركت  بر  عالوه  و  كرد  استفاده  است،  دانش آموز  مشاركت  و 
يادگيري، بايد زمينه ي بروز خالقيت او نيزمورد توّجه باشد و تلفيق رشته هاي هنري هم در هرجا كه 

ميسر است، بايد انجام شود. 

نكته هاى قابل توجه در فرآيند ياددهي ـ يادگيري 
- بيش تر وسايلى كه در متن درس ها  پيش بينى  شده ، در دسترس است و به راحتى تهّيه مي شود.

- در پايان هر جلسه ، فهرست وسايل مورد نياز جلسه ي بعد را به اطالع دانش آموزان برسد . 
- براى ايجاد اعتماد به نفس، دانش آموزان را عادت دهيد به طور مستقل كاركنند. البته براى گسترش 

 روحيه ى همكارى، انجام برخي فعاليت ها به صورت گروهي توصيه مي شود.
- در ابتداى شروع هر فعاليت ، اقدامات الزم جهت مشاهده ى محيط اطراف يا نمونه كا رهاى عملى، 

فراهم كنيد.
- الزم است بر فعاليت هاى دانش آموزان دقت و نظارت كامل داشته باشيد و آن ها را راهنمايى كنيد تا 

از وسايل و ابزار خود به خوبى نگه دارى كنند. 
-بعد ازچند درس نمايشگاهي از آثار دانش آموزان برپا كنيد. 

- دانش آموزان را تشويق كنيد كه تا درحّد خود از قدرت تخيل و تفكرشان استفاده كنند وهنگام كار، 
نظرهاى  تحميل  از  هم چنين  كنند.  فعاليت  خود  نظر  و  سليقه  با  مطابق  تا  بدهيد  عمل  آزادى  آن ها  به 

شخصى دركارآن ها خوددارى كنيد تا آنان نيز از ساخت نمونه هاى كليشه اى بپرهيزند .
- دانش آموزان عالقه مند به انجام فعاليتي ويژه مي توانند با نظارت والدين خود،  آن را با طرح جديد 

در اوقات فراغت تكرار كنند. 

ارزش يابي 
كتاب حاضر شامل بيست وشش درس مى باشد وهمكاران گرامى مى توانند بر اساس عاليق وتوانمندى 

دانش آموزان، بيست عنوان درس را آموزش داده ودر ارزشيابى مورد لحاظ قراردهند.
 درفرايند ارزش يابي، فّعالّيت هاي فردي و گروهي دانش آموز و نتيجه ي اين فّعالّيت ها كه محصول هنري 

اوست، با مشاركت آموزگار،  خود دانش آموز و هم كالسى هاي اوسنجيده وقضاوت مى شود.
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11
وسايل و مواّد مورد نياز : 

 مدادرنگى يا رنگ هاي گواش
 قلم موي نرم 
 خط كش فلزي

 قيچى يا كاتر 
 كاغذ سفيد 

 مداد سياه نرم 
 پاك كن

نقطه هاى زيررا با مداد نرم به هم وصل كنيد.

تركيب خط و سطح (1)
( خط هاي افقي، عمودي ـ مربّع)
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گام به گام انجام دهيد:

نگاه كنيد! اين تصوير زيبا از تركيب خط هاي افقي  و عمودي و  ســطح مربّع بوجود آمده 
است.

1-كاغـذى بـرداريد و در آن كادرهايى در ابعادX 17 12 سانتـى متر رسم كنيد و با تركيب 
سطح هاي مربّع و خط هاي افقي  و عمودي، تصويري ساده بكشيد.

2- مي توانيـد اين كـار را بـا بـريـدن و چسباندن مقّواهاي رنگي نيز انجام دهيد.  
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توجه شما را در اين تصاويربه تركيب خط هاى افقى وعمودى وسطح مربّع جلب مى كنيم:
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وسايل و مواّد مورد نياز : 
 كاغذ رنگي (2 رنگ متفاوت ) 

 مقّواي رنگي (يك برگ با رنگي متفاوت از كاغذ رنگي) 
 خط كش 

 مداد 
 قيچي 

 چسب مايع و نواري 
 الگوي مورد نظر

ساخت كارت تبريك با 
بافته هاي كاغذي 

گام به گام انجام دهيد:
1- الگوي خود را در هر اندازه اي كـه دوست داريد، تهّيه كنيد. 

22
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ــرروي كاغذهاي رنگي  2- با مداد، الگو را ب
منتقل كنيد.

ــز برش  ــي الگو را ني ــاال خطــوط داخل 4- ح
بزنيد.

ــت، لبـه هاي  ــس از بـاف 6- ممكـن اســت پ
ــند، بـا قيچــي اضافه  ــما منظم نباش ــب ش قل

باريكـه هاي بافته شده را اصالح كنيد.

ــا كمك قيچــي اطراف خطــوط الگو را  3- ب
ببريد. 

ــده را  ــد تصوير، باريكه هاي ايجاد ش 5- مانن
يك در ميان درهم ببافيد و از پشــت توسط 

چسب نواري، آن را محكم كنيد.

7- حاال شما يك بافته زيباى كاغذى داريـد. 



 16  

8- مقّواي رنگي را، كه براي تهّيه ى كارت در 
نظر گرفته ايد با دّقت از وسط تا بزنيد. 

ــباندن قلب برروي مقّواي تا زده،  9- با چس
كارت تبريك زيبايي خواهيد داشت.

مي توانيد اين كارت را با چسباندن روبان و يا 
گل هاي خشك كامل تر كنيد. 
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وسايل و مواّد مورد نياز: 
 مقّوايي در اندازه ي مناسب كارت تبريك 

 پاك كن در اندازه ي X 5 2  سانتي متر (دو عدد )
 يك وسيله ي سرتيز (مثل چاقو، كاتر و ُمغار)

 كاربن 
 رنگ هاي گواش 
 قلم موي آبرنگ 

 پالت 
 دستمال پارچه اي يا كاغذي 

چاپ با مداد پاك كن چاپ با مداد پاك كن 
(تهيه كارت تبريك)(تهيه كارت تبريك)

گام به گام انجام دهيد:
1- طرح هاي مورد نظر خود را با كاغذ كاربن 

برروي مداد پاك كن ها  انتقال دهيد. 

ــا ابزار نوك  تيز، خطوط طـرح خود را  2- ب
روي آن ها بَِكنيد. 

4- مقواي كارت تبريك را روي ميز قراردهيـد. 

6- هركدام از رنگ ها را با چند قطره ي آب كمي رقيق كنيد. 

ــكال  ــما دو ُمهر با اش ــب ش ــن ترتي 3- به اي
متفاوت ساخته ايد.

5- دورنگ متضاد از رنگ هاي گواش را انتخاب كنيد و داخل پالت بگذاريد. 

33
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ــگ انتخابي  ــر را با دومين رن ــن ُمه 8- دومي
خود آغشته كرده و در محـل هايي مطـابق 

با تصويـر ارائـه شده چاپ بزنيد. 

ــا اولين رنگ انتخابي خود  7- اولين ُمهر را ب
آغشته كنيد و درمحل هايي مطابق تصـوير 

ارائه شـده، چاپ بزنيد. 

9- حاال كارت تبريك يا كارت دعوتي داريـد 
ــرروي آن چاپ  ــد آدمك ب ــه تصـوير چن ك

شده است.
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رنگ آميزي نقش هندسي 
اسالمي ـ ايراني 1

به خط هاي افقي ـ عمودي و ســطح هاي مربّع خوب نگاه كنيد، قســمت كم رنگ را پررنگ 
كنيد و سپس طبق نمونه سمت چپ، تصوير را رنگ آميزي كنيد. 

44
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آشنايى با عوامل اجراى نمايش (1)  55

 شما در سال هاى قبل با چه نمايش هايى آشنا شديد؟
 آيا اين نمايش ها را در مدرسه اجرا كرديد؟

 شما درهر يك از اين نمايش ها چه نقشى داشتيد و آن را چگونه اجرا كرديد؟
دانش آموزعزيز، جهت اجراى يك نمايش جالب، جذاب و نسبتًا كامل بايد عوامل مختلفى از 
ــايل صحنه )، لباس، گريم، موسيقى و... را بايد  ــنامه، محل اجرا، نور، دكور ( وس جمله؛ نمايش

در نظر گرفت.

حال براى آماده كردن يك نمايش كامل، مراحل زير را گام به گام اجرا كنيد:
1 – انتخـاب نمـايشنـامـه:  

بهتر است ابتدا به كتابخانه ى مدرسه تان برويد و يك نمايش نامه ى خوب انتخاب كنيد، البّته 
انتخاب قصه يا داستان هم مناسب است، شما مى توانيد با راهنمايى مربى آن قصه يا داستان 

را به يك نمايش نامه تبديل كنيد.
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2 – انتخاب بازيگران:
با توجه به نقش هايى كه در نمايش نامه وجود دارد، بازيگران را انتخاب كنيد، براى اين كار 

نكات زيررا در نظر بگيريد:

ــده بايد با نقش هاى نمايش متناســب باشند، براى مثال بهتراست نقش   بازيگران انتخاب ش
يك فرد پرخور را يك فرد چاق به نمايش بگذارد.

 بازيگران به نقش خود عالقه داشته باشند.

 در اجراى نقش خود از همه ى حواس، توّجه و استعداد خود استفاده كنند.

شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ بنويسيد :

. ......................................................................................................................................................   

.  .....................................................................................................................................................   
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3– محـل اجـرا :
جاهاى مختلفى مى تواند محل اجراى نمايش شما باشدمانند: سالن تئاتر، كالس درس، حياط 
مدرسه، اتاق يا پاركينگ خانه، براى انتخاب محّلى مناسب اجرا، بهتر است نكات زيررا در نظر 

بگيريد:

 جايى را انتخاب كنيد، كه تماشاگران به راحتى بتوانند نمايش شما را تماشا كنند.

 اجراى نمايش درمحلى باالتر يا پايين تر از سطح نشستن تماشاگران باشد. 

 سعى كنيد در كنار محل نمايش يك اتاقك يا رختكن براى عوض كردن لباس و قرار دادن 
وسايل صحنه وجود داشته باشد، در غير اين صورت مى توانيد قسمتى از محل نمايش را با 

استفاده از يك پاراوان*به صورت يك اتاقك درآوريد.

ــود و قسمتى از يك فضا را از قسمت ديگر جدا  ــاخته مى ش * پاراوان؛ ديوار مانندى اســت كه از تخته، پارچه و مقّوا س
مى كند. 
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 محل اجراى نمايش داراى نور كافى باشد.

شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ بنويسيد:
. ......................................................................................................................................................   

 . ......................................................................................................................................................   
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ُكالژ فلزات (تابلوي آدم آهني)66

وسايل و مواّد مورد نياز :
 انواع پيچ ، واشرها و ُمهره هاي فلزي در اندازه هاي مختلف 

 چسب مايع 
 A4 ــه اليي يا مقواي ماكت سازي در اندازه هاي  فيبر، تخته س

A3 يا
 طرح مورد نظر (آدم آهني و يا آدم فضايي) 

 كاربن 
 افشانه بّراق كننده

گام به گام انجام دهيد:

ــده را با كاربن روي فيبر  1-  طرح ارائه ش
ــه مي خواهيـد،  ــه ى ديگري ك ــا هرزمين و ي

انتقـال دهيد.

ــات فلـزي كه جمـع آوري  2- با انواع قطعـ
ــعي كنيد سطح بدن آدم آهني  كرده ايد، س
ــه بهترين آرايش  ــي كه ب ــانيد. زمان را بپوش
ــيديد. دانه به دانه قطعات  و فرم چيدن رس
فلـزي را برداريد، چسب بزنيد و بچسبانيد.

ههني)
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3- پس از چسبانـدن همه قطعات، صبـركنيد 
تا كارشما به طوركامل خشك شود.

4- در پايان براي براق شدن بيش تر و دوام 
ــانه  ــد آن را با افش ــتحكـام كار مي تواني و اس

ببراق كننده بپوشانيد.براق كننده بپوشانيد.

 27
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تركيب خط و سطح (2) 77
( خط منحني و دايره)  

وسايل و مواّد مورد نياز : 
 مدادهاي رنگى يا رنگ هاي گواش 

 قلم موي نرم 
 خط كش

 قيچى 
 كاغذ سفيد 

 مداد سياه نرم 
 پاك كن

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد. 
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گام به گام انجام دهيد: 

نگاه كنيد! اين تصوير زيبا از تركيب خط منحنى و سطح دايره بوجود آمده است.

1- حاال كاغــذى برداريد و درآن ها كـادرى در ابعـاد X 17 12 سانتى متر رسم كنيد و با 
سطح هاى دايره  و خط هاي منحنى، تصويري ساده بكشيد.  

2-شما مي توانيد اين كار را با بريدن و چسباندن مقّواهاي رنگي نيز انجـام دهيد.
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ــط منحنى و  ــن تصاويربه تركيب خ ــما را در اي توجه ش
سطح دايره جلب مى كنيم:
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88
ساخت كارت پستال به وسيله 

روش چاپ  
وسايل و مواّد مورد نياز :

 مقّواهاي رنگي (فابريانو يا پاستل)
ــا تكنيك  ــده ب ــاخته ش ــاي نقــش دار س ــذ ه  كاغ

چاپ(انگشتى، اشياء، ُمهر، لّكه ى جوهرو ...)
 چسب مايع 

 قيچي 
 طرح آماده  به شكل قلب در چند اندازه 

 قيطان طاليي يا نقره اي 
 چسب اكليلي

گام به گام انجام دهيد: 
ــب را كه در چند اندازه  1-طرح آماده ي قل
ــه كرده ايد، بـه پشــت كـاغـذ نقـش دار  تهّي

منتقل كنيد.

ــت ببـريد و  ــا را بـا دّق ــا قيچــي قلب ه 2-ب
جداكنيد.

3-اين قطعات بريده شده را بـرروي كـارت 
ــكـل  ــك خـود بچينيد و هنگـامي كـه ش تبري
مناسب به دســت آمد، با چسب مايع آن ها 

را بچسبانيد.
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ــي راجـداكـنيد  ــي از قيطـان طـالي 4-قطعـات
و مطابق تصوير،آن ها را چســب بزنيد ودر 

انتهاي هرقلب بچسبانيد.

براي اجراي اين كارت پستال مي توانيد از الگوهاي ستاره، 
گل، اشكال هندسي و... استفاده كنيد.

ــاي اكليـلي  5-اطراف قلب ها را با چســب ه
دورگيري كنيد.
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وسايل و مواّد مورد نياز :
 تعدادي برگ و ساقه در شكل و اندازه هاي مختلف

 تعدادي گل و گلبرگ در شكل و اندازه هاي متفاوت 
 مقّواي اشتنباخ (رنگ سفيد )

 چسب 
 قيچي 

 اتو 
 روزنامه 

99
ساخت تابلوي كالژ با گل 
و برگ هاي خشك شده  

گام به گام انجام دهيد:

ــاقه را بشــوييد و بگذاريد  ــرگ ها و س 1- ب
به طوركامل خشك شـونـد.

ــدا از هم روي  ــا را تك تك و ج ــرگ ه 2- ب
ــدو روي آن هم  چند برگ  ــه بچينيـ روزنام
ــيله ي  ــه قـراردهيـد، ســپس به وس روزنام
ــعي كنيدبا  ــد. (س ــرارت دهي ــا را ح اتوآن ه
فشار دست  و اتو، برگ ها به طوركامل صاف و 

مسطح شوند.)
ــا  برگ ه ــه  ك ــد  كني ــدا  پي ــان  اطمين ــه:  نكت

به طوركامل خشك شده اند. 
ــردن گياهان مي توانيد  ــل را نيز با گل ها انجـام دهيــد. (براي خشــك ك ــن مراح 3- همي

آن هـا را در البه الي كتابي ضخيم بگذاريد و پس از يك هفته از آن ها استفاده كنيد.)

با گل 
شدهه 
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4-    مقّواي اشتنباخ را روي ميز قراردهيد. 
ــاقـه و همچنيـن گل ها را روي  5- برگ، س

مقّوا بچينيد.

ــا برگ  ــه گـل و ي ــت هرتّك ــا دّق ــاال ب 7- ح
ــبانيد.  بچس ــود  خ ــاي  درج و  ــد  برداري را 
(دّقت كنيـدگياهـان خشــك بسيـار شـكننده 

و آسيـب پـذيـر هستند. ) 

ــردن و تـغيير  ــا ك ــا جابه ج ــعي كنيد ب 6- س
محّل گياهان، زيباترين شكل را بسازيد.

ــد تـابلـو را  ــام كار مي تواني ــس از اتم 8- پ
ــتحـكام  ــّراق كنيد. اين كار به اس ــانه ب با افش

تـابـلـوي شما  نيز كمك مي كند. 
9- در صــورت تمـايل تـابلوي خـود را قاب 
ــمـا را دربـرابـر  ــه، اثر ش كنيد. چراكه شيش

گـذر زمان، رطوبت و ضربه حفظ مي كند.

  35
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1010

4– ايفاى نقش توسط بازيـگران:
ــويد و آن را درك كنيد يعنى  ــش را آن قدر بخوانيد، كه بر آن مســلط ش ــن نماي ــدا مت ابت
داستان و هدف آن را به طوركامل بفهميدو جمالت مربوط به نقش خود را بدون اشكال به 

خاطر بسپاريد، براى موفقيت در ايفاى نقش اين نكات را در نظر بگيريد:
 اگربازيگرى را به تازگى شروع كرده ايد، بايد در ابتـدا نقش هايى با گفت وگو هاى كوتاه 

انتخاب كنيد . 
ــوض كنيد، بـه اين ترتيب  ــود را با يكى از همبازى هايتان ع ــن تمرين، نقش خ ــد در حي  باي

مى توانيد بازى هم ديگر را ببينيد و اشكاالت هم را از بين ببريد.
  در هنگام بازيگرى به جاى اين كه، عين كلمات نمايش نامه يا قصه را تكرار كنيد، مى توانيد 
با احساس خود و آن چه كه از جمالت درك كرده ايد، بازى كنيد ( در واقع هدِف نقش خود 

را به تماشاگر نشان دهيد).
شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ بنويسيد:

. ......................................................................................................................................................
 . ......................................................................................................................................................

5– دكــور ( وسايل صحنه ):
دربيشتر نمايشنامه هايى كه در مدرسه اجرا مى كنيد به وسايل خاصى نياز نداريد و وجود 
ــز و چند صندلى ، مقدارى پارچه ، مقّوا ، چســب ، رنگ و . . . براى اجراى يك نمايش  ــك مي ي
ــى كند،اما براى چيدمان يك صحنه ى تئاتربهتر اســت،اين نكات را در  ــه اى كفايت م مدرس

نظر بگيريد :
ــياى مورد نياز آن را روى مقواهاى بزرگ بكشــيد    مى توانيد مكان قصه ى نمايش و اش
ــتفاده از يك پايه در صحنه،  ــه اى يا رنگ آميزى تزئين كنيد و با اس ــوالژ* پارچ و آن را باك

آشنايى با عوامل اجراى نمايش (2)

ــنـامـه » ؛ « 2 –  انتخـاب بازيـگران»  ــوه ى؛ « 1–  انتخـاب نمـايش ــل با نح ــما در درس قب ش
ــديد، در اين درس و درس هفدهم با ساير عوامل اجراى يك  ــنا ش «3 – محـل اجـرا »؛ آش

نمايش آشنا مى شويد:

*كوالژ به معنى متصل كردن وچسباندن است.
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ــتاده نگه داريد. ايس
 در هنگام اجراى نمايش در صحنـه با تـوجـه به نقش خود نسبت به وسايل صحنه عكس العمل 
ــيد ، به طور مثال ؛ هنگام نگاه كردن به خـورشيد ( از وسايل صحنه ) دست خود  ــته باش داش

راجلوى چشمانتان بگيريد .
ــراى عوض كردن موضوعات صحنه و نشــان دادن مكان هاى مختلف در مقابـل چشــم   ب
تماشاگر ساده تـرين و قابـل استفاده تـرين چيز پاراوان است، با متـصل كردن سـه يا چهار 

پاراوان مى توانيد موقعيت هاى مناسبى را بـر روى صحنه به وجود آوريد. 
شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ بنويسيد:

. .............................................................................................................................................................   
 . .............................................................................................................................................................   

 37
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6–  لبــاس:
ــه ى مورد نظر مى توانيد لباس هاى مناســب را انتخاب كنيد،  ــا توّجه به قّصه يا نمايش نام ب
بيشتر اوقات وجود يك ماسك ساده، تكه اى پارچه، كاله، چادر و . . . براى اجراى يك نمايش 
ــه اى كفايت مى كند، ولى براى انتخاب لباس مناسب بهتر است، اين نكات را در نظر  مدرس

بگيريد:
ــيدن يك لباس مناسب مى توانيد زمان يا شغل خاّصى را نشان دهيد، به طور مثال؛   با پوش

با گذاشتن يك كاله نمدى ، نقش يك چوپان را نشان دهيد.
 لباس نمايش بايد راحت باشد و باعث بهتر اجرا شدن نقش شما گردد .

 با تزئين لباس نمايش مى توانيد كار نمايش را جذاب تر كنيد، به طور مثال؛ با نّقاشى روى 
پارچه هاى ساده مى توان شكل هاى دلخواه* روى آن به وجود آورد و لبا س هاى رنگى زيبا 

* منظور كشيدن اشكالى مانند ؛ دكمه ، زيپ ، جيب ، پارگى ، وصله ، يقه ، كراوات ، كمر بند و . . . مى باشد.
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تهيه كرد يا با دوختن نخ و كاموا بر روى دستكش، دست هاى يك حيوان را نشان داد.
شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ بنويسيد:

. ......................................................................................................................................................   

. ......................................................................................................................................................   
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رنگ آميزي نقش هندسي 1111
اسالمي ـ ايراني (2) 

به خط هاي منحني و ســطح هاي دايره خوب نگاه كنيد. قســمت هاي نقطه چين را پررنگ 
كنيد و طبق نمونه ى سمت چپ تصويررا رنگ آميزي كنيد.
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ساخت قاب عكس به روش 1212
موزائيك

وسايل و مواد مورد نياز :
 يك قطعه فيبر يا تخته سه اليي در اندازه  A3 و يا بزرگ تر 

 تعدادي كاشي در ابعاد و رنگ هاي مختلف (سبز، قهوه اي، آبي ، زرد)
 چكش 

 چسب حرارتي 
 كاربن 
 مداد 

 طرح انتخابي شما

1- كاشي هـا را البه الي پـارچـه اي بپيچيـد  
و بـا ضربه هاي چكــش آن ها را به قطعات 
ــل كنيد و خرده هاي هر  كوچك و ريز تبدي

رنگ را درظرفي جدا بريزيد.

گام به گام انجام دهيد : 

ــورد نظر را با كاربن روي چوب  2- طرح م
منتقل كنيد. 

نكته : بهتر است طرح انتخابي شما، از خطـوط 
ــكـال درشت و بسيارساده تشكيل شده  و اش

باشد.
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مي توانيد از اين روش براي ساخت تابلو منظره، تزئين بخشى 
ازديوار،گلدان و... نيز استفاده كنيد.

3- ابتدا اززمينه ي تابلو شروع به كاركنيد. با 
استفاده از چسب حرارتي زمينه تابلوي خود 
ــه قطعات كاشــي  ــانيد. (دّقت كنيد ك را بپوش
به طوريكنواخت وبا فاصله هاي يكســان ازهم 

چسبانده شوند.) 

ــاي  بخش ه ــه،  زمينـ ــل  تكمي از  ــس  پ  -4
كوچك تر تابـلوي خودرا با رنگ هاي مناسب 

بپوشانيد.
ــما به طوركامل  5- فرصــت بدهيد تا كار ش

خشك شود.
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1313
ساخت جامدادي  با روش خراش دادن 

وسايل و مواّد مورد نياز :
 مايع ظرف شويي 

 چسب كاغذ ديواري 
 رنگ گواش 
 مقّواي رنگي 
 نوار تزئيني 
 چسب مايع 

 قوطي كنسرو 
 قيچي 

 چنگال و يا شانه دندانه درشت 
 قلم موي درشت 

گام به گام انجام دهيد:

ــر  را  بـه  صورت  2-با  قلم موي  درشــت  خمي
 يكنواخت  روي مقّوا بزنيد. 

ــاد ســفت باشــد  ــه خمير زي ــي ك ( درصورت
مي توانيد آن را با آب  رقيق كنيد.)

1- يك پيمانه چســب كاغذ ديواري را با يك 
ــگ گواش و يك  يا دو قاشــق چاي خوري رن
قاشــق چاي خوري مايع ظرف شويي داخـل 
ــوط كنيد. يك خمير  ــه كوچـك مخل يك كاس

رنگي به دست مى آيد.
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ــانه دندانه درشت  3- بالفاصله با چنگال  يا ش
سطح مقّوا را خط و طرح بياندازيد. 

ــّوا را دور  5- پس از خشــك شــدن رنگ مق
ــد و با چســب آن را  قـوطــي كنســرو بپيچي

محكم كنيد. 

ــراي مشخص شــدن طــرح و خط هاي  4- ب
ــواش خود را  ــد حتمًا رنگ گ ــده باي ايجاد ش

متضاد با رنگ مقّوا انتخاب كنيد.

ــتفاده از نوار تزئيني و چســب لبه ى  6- با اس
باال و پايين قوطي را تـزئين كنيد.

   454545454545554545454
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تركيب خط و سطح (3)
( خط موّرب ـ مثلث)  

1414
وسايل  و مواّد مورد نياز : 

 مدادرنگى يا رنگ گواش 
 قلم موي نرم 

 خط كش
 قيچى 

 كاغذ سفيد 
 مداد سياه نرم 

 پاك كن 

نقطه هاي زير را با مداد نرم به هم وصل كنيد. 
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گام به گام انجا م دهيد:

نگاه كنيد! اين تصوير زيبا از تركيب خط موّرب و سطح مثّلت  به وجود آمده است.

2- شما مي توانيد اين كــار را بــا بريدن و  چسباندن مقّواهاي رنگي نيز انجام دهيد.

آيا شما مى توانيد نمونه هاى ديگربكشيد؟ 

1- كاغـذى بـرداريد. درون آن كادري  در ابعاد X 17 12 سانتى متر رسـم كنيد، سپس با 
سطح هاى مثلث و خط هاى موّرب، تصويري سـاده بكشيـد. 
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توجه شما را در اين تصاويربه تركيب خط موّرب و سطح مثلث جلب مى كنيم:
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1515
ساخت ظرف معّطر تزئيني

وسايل و مواّد مورد نياز :
 ليوان بلور (پايه دار يا بدون پايه)

 صابون ُمعّطر 
 رنده ي درشت 
 تور سفيد ساده 

 روبان باريك به مقدار الزم 
 چسب 

گام به گام انجام دهيد: 

ــده را داخـل ليـوان بلور  2- صابون رنده ش
بريزيد.

ــر را درون يك ظرف رنده  ــون معّط 1- صاب
كنيد.

3- دايره اي بزرگ تر از دهانه ي ليوان از تور 
سفيـد ببريد.

ي ز
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ــتفاده ازچسب، تور را روي دهانه ى  4- با اس
ليوان محكم بچسبانيد. 

ــيله ي روبان تزئين  ــه ليوان را به وس 5- دهان
كنيد.

مي توانيد از اين  ليوان براي معّطر ساختن محيط اتاق يا سرويس هاي  
بهداشتي استفاده كنيد.
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1- طلق را روي الگوي ارائه شده قراردهيد 
و با خودكار آن را به دّقت كپي كنيد. 

3- روي ميز را بـا روزنـامه بپوشانيـد. 
ــاز را روي ميز قراردهيد.  ــه ى جانم 4- پارچ
ــك را انتخاب كنيد و  ــي از رنگ  هاي اكرولي يك

مقداري از آن را درون پالت بگذاريد.

ــد. دّقت   ــق را برش بزني 2- خطــوط   روى طل
كنيدكه جايي  اضافه و يا كم بريده نشود.

5- با چند قطره ي آب رنگ را كمي رقيق كنيد.
6-كليشه ي آماده شده را روي محّل مناسب 
پارچه قراردهيد. دّقت كنيد طي كار،كليشــه 

هرگز نبايد جابه جا شود. 

چاپ روي پارچه با كليشه 
دست ساخته ى طلقي

 رنگ هاي اكروليك 
 پالت 

 قلم موي آبرنگ 
 طلق 

 قيچي نوك تيز 

 اسفنج 
 پارچه ي بريده شده به اندازه ى جانماز 

 كاتر يا قيچي 
 الگوي مناسب 

گام به گام انجام دهيد : 

وسايل و مواّد مورد نياز :

ماز

1616
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ــا  ــد و ب ــته كني ــگ آغش ــه رن ــفنج را ب 7- اس
ضربه هاي پي درپي فضاي خالي داخل كليشه 

را رنگ بزنيد. 
8- سعي كنيد فشاردست و تعداد ضربه هايي 
 كه مي زنيد درهمه ى قسمت ها يكسان باشد 

تـا طرح شما زيبا و يكنواخت شود.

ــو و حرارت  ـــدن با ات 11- پس از خشــك ش
متوسط،آن را حرارت دهيد تا ثابت شود.

12- مي توانيد با انتخــاب يك رنگ اكروليك 
ــراي كارخود ايجاد  ــو، تزئيناتي ب ديگروقلم م

كنيد

ــا دّقت و  ــيار ب ــگ آميزي بس ــس از رن 9- پ
آهسته كليشه را از روي پارچه برداريد. 

10- صبركنيد تا كار شما به طوركامل خشك 
شود.
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1717
آشنايى با عوامل 
اجراى نمايش (3)

7– نـور:
ــر نمايش ها احتياج به نور روشــن و يكنواخت دارند، اّما بعضــى از نمايش ها براى ايجاد  اكث
ــناك به نورهاى خاص و رنگى نياز دارند، بهتر است  صحنه هاى جالب، عجيب، رويايى يا ترس

براى انتخاب و تنظيم نور، نكات زيررا در نظر بگيريد:
 بعضى اوقات براى تأثيرگذارى نور بر صحنه بايد از نورهاى كمرنگ استفاده كرد. 

 براى ايجاد نورهاى كم در صحنه هاى خاص مى توان از آباژور يا چراغ قوه استفاده كرد. 
براى مثال؛ استفاده از نور كم چراغ در يك راهروى تاريك به هنگام شب.

ــر زمان و مكان ) مى توان از روشــن و خاموش  ــر دكور صحنه (براى مثال تغيي ــراى تغيي  ب
كردن چراغ استفاده كرد.

شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ بنويسيد:
. .....................................................................................................................................................................................

 . .....................................................................................................................................................................................
8 – گريم :

ــتر شــخصيت ها از گريم استفاده مى كنند، براى  در اغلب نمايش ها براى تأثير گذارى بيش
استفاده ى مناسب ازگريم بهتر است، اين نكات را در نظر بگيريد:

ــتفاده شود. ــتى مخصوص گريم اس ــايل بهداش  براى رنگ آميزى صورت حتمًا بايد از وس
ــيميايى مثل؛گواش، آبرنگ و مداد شمعى بسيار خطرناك  ــتفاده از رنگ هاى ش هم چنين اس

است.
 با استفاده از مدادهاى آرايشى مى توان دركشيدن خطوط پر رنگ روى صورت شخصيت 
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يا حالِت پيـر، اخمـو يا خنـدان، خـال يا اثر زخـم، دنـدان هاى خراب و . . . را بهتـر بـه نمايش 
گذاشت.

ــتفاده از ماسك هاى نصفه و كامل يا اعضاى مصنوعى صورت مانند بينى، گوش،   با اس
ــيا، مانند خرده هاى كاموا، نخ و پارچه هاى پرزدار  لب، چشــم و . . . يا ساير اش

ــبيل به كار مى رود ) ــاخت مو، ابرو، ريش و س (كه براى س
مى توان گريم هاى جالب، جذاب و عجيب و غريب 

براى بازيگر به وجود آورد. 
شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد مى كنيد؟ 

بنويسيد :
........................................................................................
........................................................................................

. ........................................................................................
.....................................................................................................

............................................................................................
.  ..............................................................................

  555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ــيا، مانند خرده هاى كاموا، نخ و پارچه هاى پرزدار  ى كاموا، نخ و پارچه هاى پرزدار شــم و و . . . يا ساير اش
ب ــبيل ــاختخت مو، ابرو، ريش و س بيل به كار مى رود )راى س

و عجيب و غريبن گريم هاىى جالب، جذاب و عج
بازيگر به وجوود آورد. 
 پيشنهاد مى كنيد؟ ه نكته هاى دييگرى را پي

يد :
..............................................................................

..............................................................................
.................................. ............................................
...........................................................................................
..................................................................................
................................. ...................................
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9– موسيقى:
ــادى ، غم ، تعجب ، عجله و . . . ) در  ــيقى عامل موثرى در ايجاد حس هاى مختلف ( ش موس
يك نمايش اســت،گاهى ممكن است نمايش عالوه بـر موسيقى احتياج به افكـت صـوتى*هم 
ــيقى و افكت هاى صوتى، بهتر  داشته باشــد. بـراى استفاده از مـوس

است، نكات زيررا در نظر بگيريد:
ــتفاده از موسيقى هاى آماده كه به قصه و متن   اس

نمايش نزديك باشد .
ــتفاده از صداى خود وآالت   مى توان با اس
موسيقى مانند طبل، جغجغه، چوب، سطل 
ــيقى يا صداهاى  ــاى خالى و. . . موس ه

مورد نياز را ايجاد كرد. 
ــما  ش ــتان  دوس ــات  اوق ــى  گاه  
مى توانند در پشــت صحنه بدون 
ــوند دراجراى  ــده ش ــه دي اين ك
ــود آوردن  ــه وج ــيقى يا ب موس
ــاى صوتى كمك كنند به  افكت ه
ــا كوبيدن يك قطعه  طور مثال؛ ب
ــى توان  ــينى م ــوب بر روى س چ
صداى در زدن را به وجود آورد.

شما چه نكته هاى ديگرى را پيشنهاد 
مى كنيد؟ بنويسيد:

..............................................................................
. ........................................................................

.........................................................................................
. .............................................................

ــين،  ــى در صحنه نمايش، به وجود آوردن صداهايى خاص مانند؛ صداى حركت قطار، تصادف ماش ــت هاى صوت * منظــور از افك
ــه، بارش باران وتگرگ، طوفان، رعد وبرق و . . . است، براى مثال براى به وجود آوردن صداى باران مى توان چند  شكســتن شيش

دانه حبوبات را در يك دايره زنگى چرخاند. 

...

ــتفاده از  اس
نمايش

 مى
م

.........
.................
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رنگ آميزي نقش هندسي 1818
اسالمي ـ ايراني(3)

به خط هاي موّرب و ســطح هاي مثّلث خوب نگاه كنيد. قســمت هاي نقطه چين را پررنگ 
كنيد و طبق نمونه ى سمت چپ تصوير رنگ آميزي كنيد. 
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1919
كارت تبريك با ُمهر دست ساخته

وسايل  و مواّد مورد نياز : 
 مقّواي رنگي 

 يونوليت* فشرده 
 استامپ در چند رنگ مختلف 

 چسب مايع 
 روزنامه 

 قيچي 
 مداد 

 پاكت مناسب اندازه ى كارت تبريك 

1- مقّواي رنگي خود را به طوركامل از وسط  تا 
بزنيــد كه به صورت كارت تبريك درآيد.

ــع كوچك  ــك مربّ ــت فشــرده ي 2- از يونولي
كارت تبريك  ــع بايد14 ــد. (اندازه ي مربّ ببـري

شما باشد.)

ــده را روي يونوليت خود  3- نقــش ارائه ش
منتقل كنيد.

4- با يك مــداد، كه نـوك ُكنـد دارد، نـقش 
ــه نحوي كـه  ــيــد ب ــت بكش را روي يـونولي

به طوركامل فرورفتگي ايجادكند.
* از اين نوع يونوليت در ساخت ظروف يك بار مصرف غذا استفاده مي شود.

گام به گام انجام دهيد :
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ــكـلي  6- اين كار را چهـار بار تكرار كنيد به ش
ــه ى كارت نقش مورد  ــه در هرچهارگوش ك

نظر چاپ شود.

ــه عنوان تزئين  8- اين نقــش را مي توانيد ب
برروي پـاكت كارت تبريك خود بچسبانيد. 

ــما آمـاده اســت آن را روي چند  5- ُمهر ش
ــار دهيد. حاال  ــي بگذاريد و فش ــتامپ رنگ اس
ُمهر را روي يك گوشه ى كارت چـاپ بزنيـد. 

7- هميـن نقش را  روي كارت رنـگي ديگـري 
ــي) چاپ  ــگ كارت اصل ــا رن ــي متضاد ب (رنگ
بـزنيـد. و ســپس اطراف آن را مطابق شكل 

ببريد. 
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شكل سازي با ساقه ها
وسايل  و مواّد مورد نياز: 

 ساقه ي گندم، برنج و يا جو 
 چسب مايع (چسب چوب) 

 يك تّكه مقّوا، فيبر يا تخته سه ال در ابعاد دلخواه 
 پارچه با رنگ هاي تيره 

 كاتر يا قيچي 
 اتو

ــه ى  تيره رنگ خود را برروي مقّوا،  1-  پارچ
ــبانيد.(پارچه ي  ــه ال بچس فيبـر ويا تخته ى س
ــيار  مشــكي بّراق ويا مخمل براي اين كار بس

مناسب است.) 

ــاي مختلف  ــه دررنگ ه ــاقه هايي راك 2- س
جمع آوري كرده ايد، اتوكنيد، تا به طوركامل 

صاف و مسطح شوند.

گام به گام انجام دهيد :

2020
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ــود را برروي پارچه  3- طــرح مورد نظر خ
منتقل كنيد.

4- قســمت هـاي مختلف طرح را با ساقه ها 
بپوشانيـد. بـراي اين كـار هـرقسمت را بـه 
ــاقه ها را به  همان  دّقت چـســب بزنيد و س
ــبانيد . اين كار را ادامـه  اندازه ببريد و بچس
ــما  دهيـد تـا همه ي ســطح تابـلو و طرح ش

بـا ساقه ها  پوشيده شود.
طرح هايي از درختان، پرندگان و مناظر 

براي اين كاربسيارمناسب هستند. 
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چاپ روي پارچه با ُمهرهاي چند مرحله اي
( تهّيه ى دستمال سفره )

وسايل  و مواّد مورد نياز : 
 فوم ضخيم (ضخامت تقريبًا نيم سانتي متر)  

 كاربن 
 يونوليت 

 كاتر يا چاقوي تيز 
 چسب مايع (چسب چوب) 

 سمباده ساختماني 
 رنگ هاي اكروليك 

 قلم موي آبرنگ 
 پالت 

 پارچه ى ساده در اندازهX 30 40 سانتي متر

ــا چاقوي تيز  ــا كاتـر ي 2-خطــوط طــرح را ب
بُِبريـد.

ــده ي  ــن طــرح ارائه ش ــداد و كارب ــا م 1- ب
سرآشپز را با دّقت روي فوم منتقل كنيد.

گام به گام انجام دهيد : 

2121
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ــپـز  سرآش صــورت  از  را  كاله  بخــش   -3
جـداكنيد.

ــراف هردو قســمت كاله و صورت را  4- اط
ــمباده بزنيد تا به طوركامل صاف  جداگانه س

و مرتب شود. 

6- صبر كنيد تا چسب ُمهر شما به طوركامل 
خشك شـود.

7-  روي ميز را با روزنامه بپوشانيد.

5- هرقطعه را روي تّكه اي يونوليت بچسبانيد 
ــما براي استفاده ى راحت تر، دسته  تا ُمهر ش

داشته باشد.

8- پارچه ى خود را روي روزنامه قراردهيد. 
ــما ازقبل دور دوزي  (بهتر اســت پارچه ى ش

شده باشد.)

ــر مربوط به صورت را به رنگ  9- قطعه ُمه
ــتمال  ــته كنيد و روي دس ــورد نظرآغش مـ

آشپزخانه در محل مناسب چاپ بزنيد. 
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10- صبـركنيـد رنـگ ايـن قســمـت خشـك 
ـــود. ُمهر مربوط به كاله را به رنگ مورد  ش
نظرآغشته كنيد  و با دقت در باالي صورت، 
ــه به طوركامل در  ــاپ بزنيد . به طوري ك چ

محّل خود قراربگيرد. 

ـــدن با رنگ مشــكي  11- پس از خشـــك ش
ــرو و دهان  ــم، اب ــپز خود چش بـراي سرآش

بگذاريد. 
اين ُمهر دو مرحله اي براي انواع وسايل آشپزخانه؛ مانند 

روميزي،  دست گيره و ... مناسب است.
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تركيب خط و سطح (4)2222
نقش سنتي اسالمي ـ ايراني

به نقش زير خوب نگاه كنيد! طبق نمونه سمت چپ تصوير را رنگ آميزي كنيد. 
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ساخت جاجورابي2323

ــتمال كاغذي  ــه دس ــوط ب ــي (مرب ــه ي مقّواي  لول
رولي)

 يك قطعه مقّواي محكم 
 مقّواي موج داريا ساده 

 قيچي 
 چسب مايع (چسب چوب) 

 الگو (با شكل جوراب) *
 قلم مو 

 آب رنگ يا  رنگ هاي گواش

1-مقّواي محكم را روي ميز قراردهيد. 
گام به گام انجام دهيد : 

وسايل و مواّد  مورد نياز :

2- الگوي جوراب را روي مقّوا منتقـل كنيد و 
سپس دور تا دورآن را ببريد. 

4- يك قطعه نوار بلند از مقّواي موج داريا ساده 
ببريدكـه عرض آن به بلندي لوله دستمال ها 

و طول آن به اندازه محيط شكل باشد. 
5- نوار بلند را دور تا دور شكل بچسبانيد.

ــتمال كاغذي را به  صورت  ــاي دس 3- لوله ه
ــودي روي الگوي جوراب كنار هم بچينيد.  عم

و يك به  يك با چسب مايع بچسبانيد. 

* الگوي جوراب در آخر كتاب(ضميمه)آمده است.
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ــواش  ــا رنگ گ ــتي را ب ــدا ُكل كاردس 7- ابت
ــانيد، ســپس با دّقت جوراب را با  سفيد بپوش
ــًال راه راه ) رنگ آميزي  ــواه (مث طــرح دلخ

كنيد.  اين كار دستي به شما كمك مي كند 
كمد لباس منّظمي داشته باشيد.

ــكل را بـا  ــي ش ــد ســطـح خـارج 6-مي تواني
يـك اليـه چســب چوب غليـظ بپوشـانيـد و 

صبركنيد تا به طوركامل خشك شود.
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اجراى نمايش 2424
دانش آموز عزيز ، حاال شما مى توانيد با استفاده از همه ى عواملى كه باعث 

زيبايى و جذابيت بيش تر نمايش مى شوند، يك نمايش خوب اجرا كنيد .



  73   7373737373773777373737737373377333773



 74  

چاپ روي پارچه با كليشه هاي چندمرحله اي2525
( تهيه كوسن هاي تزئيني )

وسايل و مواّد مورد نياز :
 پارچه ى ساده مناسب براي دوخت كوسن X 45 45 سانتي متر

 الگوهاي آماده ي برگ و گل  
 رنگ هاي اكروليك 
 قلم موي آب رنگ

 پالت 
 طلق يا فيلم راديولوژي 

 كاتر 
 قيچي كوچك و نوك تيز 

 اسفنج 

گام به گام انجام دهيد: 

1- الگوي برِگ ارائه شده را روي طلق انتقال 
ــد. ( الگو را به طوركامل در وســط طلق  دهي

قراردهيد). 

ــد تا طرح برگ  2- خطــوط را به دّقت بُِبري
روي طلق خالي شود.  

3- مراحل 1و2 را براي الگوي ُگل روي طلقي 
ديگر انجام دهيد. 
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4-روي ميز را با روزنامه بپوشانيد و پـارچه 
را روي روزنامه قراردهيد.

ــت  ــز را درون پال ــگ قرم ــداري از رن 6-مق
بگذاريد و بـا آب آن را كمي رقيق كنيد.

8-فضـاي خـالي طلق را بــا ضربـه هاي آرام 
ــا جـايي كه تمـام  ــفنج رنگ آميزي كنيد ت اس
ــق را به  ــود. ســپس طل فضـا رنگ آميزي ش

آرامي از روي پارچه برداريد. 

5-از روزنامه يك مربّع X 27 27 سانتي متر 
ببريـد و آن را به طوركامل در وســط پارچه 
قرارداده، چهـارگوشه ى آن را با مداد كم رنگ 

روي پارچه عالمت بزنيد. 

ــد و كليـشــه گل را  ــه را بـرداري 7- روزنامـ
ــه عالمت  ــرروي نقاطــي ك ــق تصويـ مطـابـ

زده ايـد قـراردهيـد.
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ــز و رنـگ  ــم موي ري ــا قل ــد ب 10- مي تواني
ــايه  متفاوت برگ ها و گلبرگ هاي خود را س

بزنيد. 

ــت كنيد چاپ برگ ها برروي گل ها  11- دّق
قرارنگيرد.

ــل  ــما به طوركام ــا كـارش ــد ت 12-  صبـركني
خشك شود. سپس آن را با اتو حرارت دهيد 

تا رنگ شما ثابت شود.

ــل رنگ گل ها  ــس از خشك شــدن كامـ 9-  پ
ـــه ى برگ را نيز در چهارگوشه كوسن  كليش

چاپ بزنيد. 
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2626
با استفاده از ابزار مختلف (مانند گواش يا مداد رنگي و... )  هرموضوعي را كه دوست داريد، 

نّقاشي كنيد. 

نّقاشي
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الگوهاالگوها
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درس درس 22
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درس درس 66

درس درس 33
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درس درس 1616

درس درس 88
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درس درس 1919
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درس درس 2020



 86  

درس درس 2121
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درس درس 2323
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درس درس 2525




